CURS 2019-2020
PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS DE COORDINACIÓ EP i ESO
ACTUACIÓ
1.

Reunió de coordinació EP i ESO d’inici de curs

2.

RESPONSABLES/
PARTICIPANTS

DATA I HORA

LLOC

24 d’octubre 11:30h

IES

Seguiment del procés d’acollida de l´alumnat de 6è EP a l’IES. Tutors 6è EP i tutors 1r ESO
1. Sessió dels tutors de 6è dels curs 18/19 amb el seu Caps d’estudis IES
alumnat.
2. Activitats i dinàmiques de seguiment amb cercles
3. Reunió de coordinació amb els tutors de 1r de l’IES

3 de DESEMBRE
de 12h a 14h

IES
(aules
assignades)

3.

Anàlisi de resultats per centres de procedència

Cap d’estudis IES
Caps d’estudis CEIPs

GENER
CEIP Rafal Vell 22/1 a les 10
CEP Es Pont 27/1 a les 10h.
CEIP Gabriel Vallseca 21/1 a les 11h
CEIP Joan Capó 16/1 a les 8:45h

4.

Reunió de coordinació final 1r trimestre.
Directors/es centres educatius amb la inspectora:

Directores dels centres de GENER
primària
Director i cap d’estudis de l’IES
Inspectora

1. Revisió del procés d’acollida: Valoració, conclusions i
2.

propostes de la trobada- cercles de tutors i ex tutors de
l’alumnat de 1r d’ESO. Seguiment d’alguns casos.
Coavaluació DIM 3.1. Avaluació dels processos
d’ensenyament i aprenentatge segons els documents

Caps d’estudis EP
Cap d’estudis IES
Inspectora

Confirmació:
CEIP Es Pont: OK
CEIP
Gabriel
Vallseca:
CONFIRMAT
CEIP Joan Capó: OK
CEIP Rafal Vell: OK

SI

VALORACIÓ

3.

oficials d’avaluació.
Proposta de les actuacions a realitzar el segon i tercer
trimestre en coordinació de l’IES i dels CEIP.

.

5

Reunió de Coordinació entre orientadors

Orientador ESO i Orientadors FEBRER
EP

5.

Observacions d’aula.

Tutors 1r ESO

MARÇ

CEIP

Tutors 6è EP

MARÇ

IES

ABRIL

IES
CEIP

MAIG

Escoles
primària

S’arriben a
acords per
establir les
pautes de
diagnosi
d’alumnes amb
NESE i NEE de
forma
coordinada

CEIP

Visita dels professors de l’IES als CEIP
(proposta des de l’IES, per favor Escoles de primària,
confirmau disponibilitat)
6.

Observacions d’aula.
Visita dels professors dels CEIP a l’IES

7.

Revisió de les observacions a cada centre i compartim els
Resultats compartits digitalment a partir del mateix model
Graella d'observació d'aula

8.

Presentació de l’IES a les famílies de les escoles de primària.
Exposició del projecte de centre del IES. Informació del procés

CE i director/es IES i EP

de

d’admissió i de matrícula.Els representants de l’IES aniran als
CEIP.

10.

11.

Visita dels alumnes de 1r d’ESO a les escoles de primària de CEIP Rafal Vell
CEIP Joan Capó
les quals provenen (antics alumnes del CEIP)

MAIG

Escoles
primària

Abans de la jornada de portes obertes d’alumnes

CEIP Es Pont
CEIP G. Vallseca

Visita dels alumnes de 6è al nou centre (IES)

Escoles de primària

MAIG

IES

Escoles de primària

JUNY

IES

JUNY

Escoles de
primària

Jornada de portes obertes pels alumnes i tutors de 6è del Curs
18/19
Totes les Escoles de primària visiten l’IES, coneixen les
instal·lacions i realitzen activitats de grup
12.

Visita de les famílies dels alumnes de 6è a l’IES
Jornada de portes obertes per famílies

13.

Reunions dels tutors/EOEP de 6è amb els caps d’estudis i DO Tutors/es 6è EP
Cap d’estudis EP
de l’IES.
EOEP

Aportar informació complementària a l’informe escrit i afegir Orientadors de l’IES
determinades
característiques
específiques.
(Traspàs Cap d’estudis de l’IES
d’informació acadèmica i tutorial)
14.

Visita del professorat de primària a l'IES per veure els Tutors 6è EP
Tutors 1r d’ESO
projectes realitzats dels nostres alumnes.
Coordinadora

DIADA CULTURAL 30 ABRIL 11:30H IES
projectes

1r

de

Mostra del projectes de 1r d’ESO realitzats durant el curs d’ESO

Cap d’estudis IES

15

Informes escrits: INFORME D’APRENENTATGE (individual Escoles de primària
per alumne)
Un cop acabada l’avaluació ordinària de 6è, cada CEIP ha de
facilitar tots els informes a la secretaria del IES.
(Per favor, no els faceu arribar a través dels alumnes el dia de
la matrícula.)

ABANS DEL 10 DE JULIOL

IES

